VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI
„IDĄC ŚLADAMI WASZYMI…”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie
Cele konkursu:
• inspirowanie uczniów do poznawania życia i twórczości literatów związanych
z Lublinem i Lubelszczyzną,
• zachęcanie do aktywnego zdobywania informacji o rodzinnym mieście, zabytkach
i historii,
• doskonalenie umiejętności komunikowania się i kształtowanie postaw kreatywnych
w procesie gromadzenia wiedzy,
• zachęcanie do prezentowania własnych umiejętności literackich oraz świadomego
wypowiadania się w różnych formach.
Adresaci konkursu:
• uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII.
Kategorie prac:
1) prezentacja multimedialna „Wybitni literaci Lublina”(min.6 slajdów, max 10 slajdów,
z nieprzekraczalnym czasem trwania prezentacji do 8 minut),
2) przewodnik lub album „Lublin – moje miasto” (format A4 lub A5),
3) utwór poetycki (związane z Lubelszczyzną wydarzenie, postać, miejsce).
Zasady uczestnictwa:
• pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane personalne uczestnika
(imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły) oraz imię i nazwisko opiekuna;
utwór poetycki dostarczyć w wersji elektronicznej, ew. pendrive;
• prace grupowe nie będą oceniane,
• z jednej placówki: 3-4 prace,
• nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie
prawo do ich publikowania oraz wystawiania,
• termin trwania konkursu: 14 XI 2017 – 14 XII 2017,
• termin nadsyłania prac: do 15 grudnia 2017 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 34 im. K. Makuszyńskiego
ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin,
KONTAKT: suszekiwona@wp.pl lub izaczapczynska@wp.pl
z dopiskiem „Konkurs literacki - Lublin”.
Nadesłane prace oceniane będą pod względem:
1) umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy na temat postaci i regionu z różnych
źródeł informacji,
2) wartości i walorów artystycznych,
3) wartości stylistyczno-językowych i estetycznych,
4) oryginalności interpretacji tematu.
Prace oceniane będą przez komisję, w której skład wchodzą:
autor publikacji poświęconych Lublinowi i przewodnik PTTK, nauczyciel polonista, artysta
plastyk oraz informatyk - grafik komputerowy.
Laureaci konkursu zostaną telefonicznie poinformowani o uroczystym podsumowaniu
konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów, które odbędzie się w grudniu 2017r.
w Szkole Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie.

